
tiistai 22. maaliskuuta 2016

Brysselin terrori-iskut 322-päivänä -- "Never let a good crisis go to waste" a'la Illuminati 

PÄIVITETTY 23.-24.3.2016 (katso lähinnä lopusta)

Kuten rappari Winston Churchill sanoi aikoinaan: "Never let a good crisis go to waste (Älä koskaan anna 
kunnon kriisin mennä hukkaan)", niin tämänpäiväiset Brysselin terrori-iskut olivat varmasti Illuminatin 
tiedossa joista he ottavat täyden hyödyn. Siten kuin okkultistit sanovat: Order Out of Chaos (Järjestys 
kaaoksesta)!

Rahm Emanuel Dont let a good crisis go to waste! : New World Order (NWO)

https://www.youtube.com/watch?v=gNgf1mW_J7A (8.12.2009)

Illuminati Warning One Day Before Belgium Terror Attack? Brussels Bomb Attack. 

https://www.youtube.com/watch?v=orByQHS1PPs (22.3.2016)

Jo päivämäärä itsessään on vahva todiste suunnitelmallisuudesta, sillä se on 130 päivää jälkeen Pariisin terrori-
iskujen 13.11.2015, joissa kuoli 130 ihmistä (huom. luku 13). Lisäksi tänään on amerikkalaisittain 322-päivä 
(22.3. eli 3/22), joka tunnetaan Skull&Bones -salaseuran lukuna. 

Lisää tästä päivämäärästä EndTimesForecaster-sivustolta 14.3.2016: (heh..en ole ainut joka pelaa "hengellistä 
bingoa")

http://endtimesforecaster.blogspot.fi/2016/03/the-1111-chronicles-days-117-to-121.html

3/22/16: 132 days past 11/11/15.

132 = 11 x 12.

In Jewish history in 11 BC Herod’s Temple was dedicated. On the evening of 3/22 the fast of Esther begins, 
followed by Purim, which begins on the evening of 3/23/16.
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3/22/16 is also 88 days past the Christmas full moon that had many interesting 88 synchronicities associated with 
it.

President Obama is scheduled to be in Cuba that day—the first president to visit Cuba in 88 years.

It is the Whitehouse Water Summit. On March 22, 2016, in conjunction with the United Nations World Water 
Day, the Administration will host a White House Water Summit…

In history the Georgia Guide Stones were dedicated on 3/22/80, thus it will be its 36th anniversary this year.
3/22 was also the day that the healthcare law was signed.

Let’s also not forget the old saying, “beware the ides of March.” Along those lines The Daily Crow just put up a 
great article regarding the Ides of March, 153, and Tisha B' Av: 2016: Ides of March to Tisha B’Av 153 days.

http://www.dailycrow.com/2016-ides-of-march-to-tisha-bav-153-days/

---------------------

http://yle.fi/uutiset/jopa_kymmenia_kuolleita_brysselin_iskuissa__yle_seuraa_hetki_hetkelta/8759910

"klo 14:25: Belgialainen yleisradioyhtiö VRT kertoo, että kuolonuhrien määrä olisi noussut yhteensä 34:ään: 20 
kuollutta metroasemalla, 14 lentokentällä. Toistaiseksi tietoa ei ole vahvistettu muista lähteistä."

Näiden iskujen, jotka saattoivat olla FalseFlag-operaatio, myötä Uuden Maailmanjärjestyksen (NWO) 
agenda nytkähti jälleen yhden askeleen eteenpäin ja ihmisten kaikkinainen valvonta tulee todennäköisesti 
lisääntymään päämääränään lopulta Raamatun pedonmerkki joka istutetaan ihmisen oikeaan käteen tai otsaan 
(Ilm. 13:16-18). Vapaa yhteiskunta on kohta historiaa länsimaissa. Kuka hyötyy? Valtaeliitti (Establishment). 

Mutta muistakaamme Jeesuksen sanat meille valvoville kristityille lopunaikaa koskien (Luuk. 21:28):

"Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän 
vapautuksenne on lähellä." 

Jeesus tulee pian hakemaan morsiamensa Ahdistuksen alta!

--------------

PÄIVITYS 23.-24.3.2016

No onpa ihmeellistä. Nyt on uutisista kuultu, että Brysselin terrori-iskuissa kuoli 34 ihmistä, joista 20 
metroasema-iskussa ja 14 lentoasema-iskuissa. Nämä luvut herättivät huomioni, koska parisen vuotta sitten v. 
2014 Georgian Opaskivi -rakennelmaan ilmestyi jonkun laittama kuutio, jossa näkyi yleisölle juuri nämä luvut, 20
ja 14, erillään kuution kahdessa sivutahkossa. Oliko tämä joku viesti tulevasta FalseFlag-iskusta 322-päivänä, 
semminkin kun Georgian Opaskivet pystytettiin samoin 322-päivänä 22.3.1980, josta oli kulunut tasan 36 vuotta 
(1+2+3+...+35+36=666) eilisten terrori-iskujen tapahtuessa?! Aikamoinen yhteensattuma siis, vaiko 
tarkoituksellista uutisointia iskujen uhrimäärästä?!

Katso kuvaa. (Georgia Guidestone Cube eli 20/14 -kuutio Georgian Opaskivi -rakennelmassa syksyllä 2014)

http://aijaa.com/guWaku

Ja lopuksi pari paljastavaa videota:

Belgium Brussels Airport "Bombing" Skull And Bones 322 Live Drill Coded Staged Hoax

https://www.youtube.com/watch?v=eDFZCh6qII0 (22.3.2016)
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http://yle.fi/uutiset/jopa_kymmenia_kuolleita_brysselin_iskuissa__yle_seuraa_hetki_hetkelta/8759910
http://www.dailycrow.com/2016-ides-of-march-to-tisha-bav-153-days/


The Illuminati & Brussels (NWO, False Flag & Order out of Chaos)

https://www.youtube.com/watch?v=lSqZ8TF78c8 (23.3.2016)

Lähettänyt Olli-R klo 15.33 1 kommenttia 
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Olli-R 23. maaliskuuta 2016 klo 12.50
Teemu Vehkalalta aika hurjaa teoriaa FalseFlag-iskusta johon liittyy kaksoisagentit.
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